
 
 
 

Formularz konsultacyjny 
dotyczący zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji  

pn. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023  
 

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane w okresie od 5 grudnia 2019 r.              
do 4 stycznia 2020 r. na poniższym formularzu: 

− Drogą elektroniczną na adres: br@um.torun.pl. 
− Pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Torunia, Biuro Rewitalizacji, ul. Wały gen. 

Sikorskiego 25, 87-100 Toruń, z dopiskiem: „Konsultacje GPR” 
− bezpośrednio do Biura Rewitalizacji, ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń albo          

do jednego z Punktów Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia mieszczących się przy  
ul. Wały gen. Sikorskiego 8, ul. Dziewulskiego 38, ul. Poznańskiej 52,ul. Grudziądzkiej 126B 
ul. Broniewskiego 90 (CH Plaza) oraz ul. Żółkiewskiego 15 (Centrum Handlowe Copernicus) 
w godzinach ich pracy. 

Formularz konsultacyjny niepodpisany/podpisany nieczytelnie imieniem i nazwiskiem, złożony po 
upływie terminu konsultacji społecznych nie będzie rozpatrywany.  
 

1. Rodzaj interesariusza 

Lp. 

Proszę zaznaczyć „X” 
w odpowiednim 
miejscu. Dopuszcza się 
zaznaczenie kilku 
odpowiedzi. 

Rodzaj interesariusza  

1.  Mieszkaniec obszaru rewitalizacji 

2.  Właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości , podmiot zarządzający 
nieruchomościami znajdującymi się  na obszarze rewitalizacji 

3.  Mieszkaniec spoza obszaru rewitalizacji  

4. 
 

 
Podmiot prowadzący lub zamierzający prowadzić na obszarze gminy 
działalność gospodarczą  

5.  Podmiot prowadzący lub zamierzający prowadzić na obszarze gminy 
działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne 

6.  
 Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 

7.  
 Organ władzy publicznej 

8. 
 
 
 

Inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu 
Państwa 

9.  
 Kościoły i związki wyznaniowe 

10.  Inne (należy samodzielnie uzupełnić w rubryce po lewej stronie, wpisując 
rodzaj interesariusza) 

 
  



2. Obszar zamieszkania/prowadzenia działalności 

Obszar zamieszkania/prowadzenia działalności (można udzielić jednej odpowiedzi). Proszę zaznaczyć „X” 

 

 Bydgoskie Przedmieście 

 Podgórz 

 Stare Miasto 

 Spoza obszaru rewitalizacji 



 
 

3. Zgłaszane uwagi 

l.p. − Imię i nazwisko osoby 
zgłaszającej/nazwa 
instytucji zgłaszającej 

− dane kontaktowe 
(adres e-mail/nr tel.) 

Zapis w projekcie programu 
rewitalizacji, do którego zgłaszane są 
uwagi (strona, rozdział, treść uwagi) 

Propozycja zmiany Uzasadnienie zgłaszanej uwagi 

1.  
 
 
 
 
 
 

   

2.  
 
 
 
 
 
 

   

3.  
 
 
 
 
 
 

   

4.  
 
 
 
 
 

   

 



 
 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych  
w Urzędzie Miasta Torunia, Biuro Rewitalizacji 

 
Zostałam/-em poinformowana/-ny, że: 
 
1. Administratorem moich danych osobowych jest Gmina Miasta Toruń z siedzibą  

w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8. 
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji moich praw mogę 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, 
telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8,  
87-100 Toruń. 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu zebrania opinii na temat projektu zmiany 
Gminnego Programu Rewitalizacji. 

4. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne dla realizacji procesu konsultacji zmiany 
Gminnego Programu Rewitalizacji. 

5. W przypadku niepodania przez Pana/ią danych, zgłoszone uwagi nie będą brane pod 
uwagę. 

6. Moje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. 
7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski. 
8. Moje dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od daty zakończenia sprawy. 
9. Posiadam prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii oraz prawo do 

poprawiania swoich danych. 
10. Mam prawo zażądać, aby Urząd Miasta Torunia ograniczył przetwarzanie wyłącznie do 

przechowywania moich danych osobowych w przypadku: 
a. przekonania, że posiadane przez Gminę Miasta Torunia dane są nieprawidłowe lub 

przetwarzane bezpodstawnie; 
b. jeżeli nie będę chciał/-a aby Gmina Miasta Torunia usunęła dane bo będą mi 

potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
c. trwania okresu od wniesienia przez mnie sprzeciwu wobec przetwarzania. 

11. Jeżeli uważam, że Gmina miasta Torunia przetwarza dane niezgodnie z prawem mogę 
wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

12. Szczegółowych informacji jak złożyć żądanie udziela Inspektor Ochrony Danych oraz 
znajdują się na stronie internetowej Urzędu – ww.bip.torun.pl. 

13. W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na 
adres mailowy iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu,  
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8. 

14. Przed realizacją moich uprawnień, Urząd Miasta Torunia będzie musiał potwierdzić moją 
tożsamość (dokonać mojej identyfikacji).  

 
 
 
 
 
 
Toruń, dnia  ………………………..                         .............................................. 

                                 (czytelny podpis) 
 


